Huurvoorwaarden
Hoofdstuk I Definities
Definitie A:
Huurder (hij, natuurlijk persoon) die niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf
(consument) tegen betaling goederen van derden in gebruik heeft.
Definitie B:
Verhuurder: de ondernemer die bedrijfsmatig boten tegen betaling aan derden ter beschikking stelt.
Definitie C:
Huurovereenkomst de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen
betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
Definitie D:
De Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag.

Hoofdstuk II Verplichtingen van huurder
Artikel 1
De huurder is verplicht de inventaris aanwezig op het vaartuig samen met verhuurder te controleren
op aanwezigheid.
Artikel 2
Voor afvaart dienen de partijen het huurcontract voor akkoord af te tekenen.
Artikel 3
De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvaarder en goed schipper en in overeenstemming
met de bestemming. Huurder mag geen veranderingen aan het vaartuig aanbrengen. Huurder mag
het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.
Artikel 4
Bij eindigen van huurperiode draagt huurder het vaartuig over op verhuurder op overeengekomen
tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin de huurder het in ontvangen heeft.
Artikel 5
Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten/omstandigheden die redelijkerwijs tot
schade kunnen lijden, direct aan verhuurder melden. Huurder moet zich houden aan aanwijzingen
van verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Niet
nakoming van bovengenoemd artikel 5 kan voor huurder lijden tot volledige aansprakelijkheid voor
schade en kosten.
Artikel 6
Artikel heeft voor het laten verrichten van reparaties of bergingswerkzaamheden toestemming nodig
van verhuurder.

Artikel 7
Kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis-,
en liggelden en kosten van brandstof zijn voor rekening van de huurder.

Hoofdstuk III Verzuim en wanprestatie
Artikel 8
Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt
overgedragen, dan wel hij niet gehandeld heeft conform artikel 5 van deze voorwaarden, is de
verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het
zich bij aanvang van de huurperiode bevond.
Artikel 9
Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur niet voldoet, dan wel zijn verplichtingen in
gevolgen de huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de datum dat de verhuurder hem ter
zake schriftelijk in gebreken heeft gesteld, wordt hij geacht van rechtswegen in verzuim te zijn. De
verhuurder kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst voor ontbonden
houden en het vaartuig onmiddellijk tot zich nemen. In geval de huurder met betaling in verzuim is, is
de verhuurder gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag
aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag. Indien één
van de rechtspartijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil
dat betrekking heeft op de tussen hen gesloten huurovereenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan
wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten
verschuldigd.

Hoofdstuk IV Aansprakelijkheid
Artikel 10
De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door
de verzekering, ontstaan gedurende tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet
aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door een van
zijn mede-opvarende is veroorzaakt, dan wel niet aan hem of/de zijne is toe te rekenen onder schade
wordt tevens verstaan gevolgschade. De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem
veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd.

Hoofdstuk V Afwijkingen en wijzigen van de voorwaarden
Artikel 11
Individuele afwijkingen waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene
voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.
Artikel 12
Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van
mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse
tekst.
Artikel 13
Deze wijzigingen worden pas van kracht twee maanden nadat ze zijn gepubliceerd door de
betreffende organisaties die de verplichting op zich nemen om deze wijzigingen in hun periodieken
openbaar te maken zodra ze zijn vastgesteld.

